
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 04.05 Św. Floriana (wspomnienie)  - RELIKWIE 
1700 + Mariannę, Stanisława, Zdzisława Skrzypka 
1800 w 18 r. ur. Jakuba Gawiora o zdrowe, Boże błogosławieństwo od rodziców i rodzeń-
stwa 
Wtorek 05.05 Dzień Powszedni  
1800   1)  + Stanisława, Janinę Malickich, Annę Woźniak. 
         2) + Paulinę Mazur od rodziców  
1900  1) + Mariannę (13 r. śm.), Stefana Wójcików (12 r. śm.) 
         2) + Bronisławę, Teresę, Józefa Czupryńskich, Teresę Lalkę, Marię Bentkowską  
Środa 06.05 Św. Jakuba i Filipa Apostołów (święto)   
1800 1) + Anielę i Władysława Wojdów  
        2) + Franciszka Rabieja zam. żona i syn Stanisław z r. 
1900 + Zofię,Wiesława Więcławskich, Janinę, Wadysława Litwin  
Czwartek 07.05 NMP Matki Łaski Bożej (święto) 
1800 1) + Józefę Nowak (20 r. śm.), Ks. Edwarda, Stefana, Mariana i Irenę Nowak, Euge-
niusz, Janinę, Piotra, Mariusza Prędotów z int. r 
       2) + Paulinę Mazur od rodzeństwa  
1900 1) + Wincentego, Mariannę Kutów, Stanisława i Stefanię Śmietanów  
       2) + Franciszka Rabieja – od córki Elżbiety z rodziną  
Piątek 08.05 Św. Stanisława Biskupa (uroczystość) - RELIKWIE  
1800 1) + Stanisława Jędrochę, zm.  z rodziny Wiejasów i Jędrochów  
        2) + Franciszka Rabieja - od syna Grzegorza z rodziną  
1900 1) + Stanisława Jaszczyka i zm. z r. Kruków zam. syn Sławomir z rodziną  
        2) + Stanisława Kamińskiego z int. żony 
Sobota 09.05 Dzień Powszedni 
1700 + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. syna  
1800 + Genowefę Pietszczyk (r. śm.) 
Niedziela 10.05 V Niedziela Wielkanocna 
800 + Kazimierza Mazura, Ludwika, Władysława, Jana, Józefa, Stanisława Cudzików i zm. 
z rodziny Mazurów, Danutę Włodarczyk  
1000   + Stanisława, Irenę Rabiej - zam. chrześniak z rodzina  
1200   + Zygmunta Woźniaka od żony z rodziną  
1600 za Parafię  
 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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 IV Niedziela Wielkanocna 
3 maja 2020 r. Nr 24 (597) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 2, 14a. 36-41   
                1 P 2, 20b-25 
Ewangelia: J 10, 1-10 
Jezus powiedział: «Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jed-
nak wchodzi przez bramę, jest pa-
sterzem owiec. Temu otwiera 
odźwierny, a owce słuchają jego 
głosu; woła on swoje owce po imie-
niu i wyprowadza je. A kiedy 
wszystkie wyprowadzi, staje na ich 
czele, owce zaś postępują za nim, 
ponieważ głos jego znają. Natomiast 
za obcym nie pójdą, lecz będą ucie-
kać od niego, bo nie znają głosu ob-
cych». Tę przypowieść opowiedział 
im Jezus, lecz oni nie pojęli znacze-
nia tego, co im mówił. Powtórnie 
więc powiedział do nich Jezus: «Za-

prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli prze-
de Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Zło-
dziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie, i miały je w obfitości». 

Kazanie espresso… 
Czy chrześcijaństwo to religia cierpiętników?  - Z całą pewnością nie! Słowa Piotra Aposto-
ła: „To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia” – nie nawołują 
do poszukiwania bólu i upokorzenia. Przed cierpieniem mamy prawo, a nawet obowiązek 
się bronić. Jeśli jednak spotykamy się z cierpieniem nieuniknionym, winniśmy je znosić  
w cierpliwości i pokorze. Mamy prawo czynić wszystko, co w naszej mocy, aby to cierpienie 
zminimalizować, ale trzeba unikać bunt i rozpaczy. One zresztą cierpienia nie zmniejszą, co 
najwyżej mogą uczynić je bardziej nieznośnym. Niezawinione i nieuniknione cierpienie mo-
że nad dać sposobność ze zbawczym cierpienie czynimy narzędziem zjednoczenia z Bo-
giem.                                                                                                                    /o. J. Bocian/ 

Módlmy się za Kapłanów 
 
 
 

Extra… 
× 04.05.1834 – Otwarto Warszawską Cytadelę 
× 08.05.589 – rozpoczął się III synod w Toledo.  



A w parafii… 
▪ Dzisiaj przeżywamy 57 Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień 
Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele. Jest to pierwsza niedziela miesiąca. 
Przypominam i bardzo proszę o dokonanie zmiany tajemnic różańcowych w poszczegól-
nych różach różańcowych. Intencja Ojca Świętego na miesiąc maj: "Módlmy się, aby diako-
ni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła". 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- w poniedziałek wspomnienie św. Floriana, męczennika (msza z relikwiami), 
- w środę święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, 
- w czwartek święto NMP Matki Łaski Bożej, 
- w piątek Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski  
i Diecezji Kieleckiej (msza z relikwiami), 
▪ W poniedziałek - 4 maja Ksiądz Biskup Jan Piotrowski będzie przewodniczył miesięczne-
mu czuwaniu Diecezji Kieleckiej na Jasnej Górze. O godz. 21.00 poprowadzi Apel Jasno-
górski, a o godz. 23.00 będzie przewodniczył Mszy świętej. W czuwaniu będzie uczestni-
czyć niewielka grupa kapłanów i wiernych świeckich, ale można będzie łączyć się z piel-
grzymami duchowo poprzez transmisję Apelu w Telewizji Trwam, w Radio Maryja i całego 
czuwania poprzez transmisję internetową na YouTube.   
▪ W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu i możliwość spowiedzi od godz. 15 do 18. 
▪ Przedwczoraj rozpoczęliśmy miesiąc maj, a wraz z nim Nabożeństwa Majowe odprawiane 
w kościele po Mszy św. popołudniowej. Bardzo proszę żeby udekorować przydrożne miej-
sca kultu i gromadzić się wieczorami na modlitwę oddając cześć Matce Bożej z zachowa-
niem koniecznych odległości. 
▪ Na naszej internetowej stronie parafialnej zamieszczona jest modlitwa o ustanie epidemii 
koronawirusa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego reli-
kwie znajdują się w naszym kościele. Bł. ks. Wincenty w skrajnych warunkach obozowych 
ofiarnie troszczył się o chorych na tyfus. W swoim życiu i posłudze odznaczał się wyjątkową 
wrażliwością i troską o starszych, chorych i dotkniętych chorobami zakaźnymi. 
▪ Zapraszam rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na spotkanie w sobotę 
po Mszy św. i Nabożeństwie Majowym o godz. 18. 
▪ Dziękujemy Panu Bogu za deszcz, ale prosimy o jeszcze, bo ziemia w całej naszej Oj-
czyźnie jest bardzo spragniona. W tym roku chcemy również prosić dla rolników o urodzaje, 
aby nam nie zabrakło chleba. Ze względu na ograniczenia nie będzie jak w ubiegłych latach 
procesji, jednak proszę, żeby w ustalone niedziele zgromadzić się przy krzyżach i figurach 
zachowując konieczne odległości. Ksiądz ubrany w szaty liturgiczne w tym roku sam przej-
dzie tradycyjnie przez Kowalę i Brzeziny zatrzymując się na modlitwę ze zgromadzonymi 
wiernymi przy kapliczkach.   
▪ Z racji jutrzejszego święta składamy wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia  
i dziękujemy za poświęcenie dla społeczności lokalnej często narażając swoje zdrowie i ży-
cie. Niech Święty Florian wspiera i strzeże! 
▪ Dziękuję za indywidualne składanie ofiar na kościół i na wywóz śmieci z cmentarza. 

Z Watykańskiej Ziemii… 
„Pieniądze dzielą. Miłość do pieniędzy dzieli, dzieli wspólnotę, dzieli Kościół. Wiele razy  
w historii Kościoła tam, gdzie dochodzi do wypaczeń doktrynalnych – nie zawsze, ale jednak 
wiele razy – kryją się za tym pieniądze. Nawet w rodzinach. Ile rodzin zostało podzielonych 
przez spadek? Ile rodzin? I już ze sobą nie rozmawiają. Ile rodzin… Przez jakiś spadek… 
Dzielą. Pieniądze dzielą. Chrześcijan dzieli też próżność, chęć poczucia się lepszymi od 
innych, wyrażająca się w modlitwie faryzeusza: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie” (Łk 18,11). Ile razy – nie zawsze, ale ile razy – sprawowanie sakramentu jest 
przykładem próżności, kto jest najlepiej ubrany…”                                   /Papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - bł. Sulprycjusz Nuncjusz (5 maja) 
Sulprycjusz przyszedł na świat 13 kwietnia 1817 roku  
w wiosce Pescosansonesco. Kiedy chłopiec miał 14 lat,  
z powodu nadmiernej pracy nadwyrężył sobie nogę, tak że 
pękła mu kość w stopie. Musiał przeleżeć w szpitalu trzy 
miesiące (1831). Po powrocie ze szpitala nie zamieszkał 
już u okrutnego wuja, ale udał się do Neapolu  
w poszukiwaniu krewnego, Franciszka Sulprycjusza. Tu 
przypadkowo napotkał Feliksa Wochingera, który polubił 
chłopca jak własnego syna. Niestety, rana zaczęła się 
boleśnie odnawiać. Chłopak udał się ponownie do szpitala 
dla nieuleczalnie chorych, gdyż był to szpital przeznaczony 
dla najuboższych. Kiedy zacny Wochinger odwiedził go  
i zorientował się, w jak prymitywnych warunkach 
przebywają tam chorzy, zabrał ze sobą Sulprycjusza do 
domu w pobliżu Neapolu (1834). Lekarze nie poznali się na 
chorobie. Młodzieniec znosił niewysłowione bóle  

z heroiczną pogodą ducha oraz poddaniem się woli Bożej. Ucięto mu nogę, ale bóle nie 
ustały. W takim stanie zmarł 5 maja 1836 roku, mając zaledwie 19 lat. 

Czy wiesz, że… 
1) Kiedy Chińczycy zorganizowali pomoc Włochom w postaci wysyłki im paczek z masecz-
kami, na każdej paczce nadrukowali cytat Seneki - filozofa ze starożytnego Rzymu o treści: 
„Jesteśmy falami tego samego morza, liśćmi tego samego drzewa, kwiatami tego samego 
ogrodu”  
2) W Wielki Czwartek abp Aupetit pobłogosławił Paryż z bazyliki Sacre-Coeur na wzgórzu 
Montmartre. Duchowny prosił Boga o ochronę miasta i jego mieszkańców w czasach pan-
demii. W ceremonii błogosławieństwa uczestniczyła socjalistyczna mer Paryża Anne Hidal-
go. 
3) Obecna szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w swoim kraju 
Francji dostała prawomocny wyrok bycia winnym defraudacji 400 mln euro z budżetu Repu-
bliki Francuskiej, jednak nigdy nie spędziła nawet pół dnia w więzieniu czy areszcie.   

Uśmiech 
Babina przychodzi do lekarza i mówi: - Panie doktorze, 
mam bóle w gwieździe. – Gdzie?! – Tu, w gwieździe – ko-
bieta pokazuje dolną część pleców. – To nie gwiazda, to 
krzyż. – Tak, ale nie wiedziałam, czy pan doktor jest wie-
rzący... 

Zamyśl się… 
 „Trzech robotników zrobi wię-
cej niż dziesięciu. Gdy Bóg 
przyłoży swą rękę do tego 
dzieła.”  

/Św. Wincenty a Paulo/ 

Coś dla ducha… 
„O świętym Tomaszu i pacierzu ” 

Święty Tomasz był jednym z uczniów Pana Jezusa. Chodził z nim razem po Ziemi Świętej, 
słuchał tego co mówił, siadał z Nim przy jednym stole. Razem patrzyli na ptaki, drzewa, nie-
bo, wielbłąda, wróbla. Razem modlili się. Kiedy koledzy powiedzieli mu, że Pan Jezus wstał 
z grobu i wszedł przez zamknięte drzwi, nie uwierzył. Jednak bardzo tęsknił za Nim, poszedł 
więc sprawdzić i pomodlić się z kolegami. Sprawdził: drzwi zamknięte. Nagle przyszedł Pan 
Jezus. Tomasz ukląkł. Zawstydził się i miał ze wstydu uszy czerwone jak dwie róże. Za-
wstydzone uszy. Modlił się tylko: „Pan mój i Bóg mój”. Nie mówił pacierza na pamięć, cho-
ciaż umiał, ale zaczął modlić się swoimi słowami. Bo są pacierze, jakie umie się na pamięć, 
obowiązkowe i są takie, jakie czasem ktoś mówi sam z siebie: „Panie Boże, dzień się za-
czyna. Spraw, żebym nie skłamał, nie obraził mamusi”. Kiedy mówisz pacierz własnymi sło-
wami jesteś jak wzruszony zakochany. 

 


